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3ον
β. Φλεγομένη

καί μή καιομένη βάτος
(Ἔξοδος 3, 1-6).

Ἰδού τό σχετικό κείμενο,
ὅπου ἀναφέρεται αὐτό τό θαῦ-
μα:

«Ὁ Μωυσῆς ἔβοσκε τά πρό-
βατα τοῦ Ἰοθόρ, τοῦ πεθεροῦ
του, ἱερέα τῆς Μαδιάμ. Κάποτε,
ὁδηγώντας τά πρόβατα πέρα
ἀπό τήν ἔρημο, ἔφτασε στό
βουνό τοῦ Θεοῦ, τό Χωρήβ. 2
Τότε τοῦ φανερώθηκε ὁ ἄγγε-

λος τοῦ Κυρίου μέσα σέ πύρινη
φλόγα, πού ἔβγαινε ἀπό μιά
βάτο. Ὁ Μωυσῆς εἶδε πώς ἐνῶ
ἡ βάτος εἶχε πάρει φωτιά κι
ἦταν μέσα στίς φλόγες, δέν
καιγόταν νά γίνει στάχτη. 3
Εἶπε λοιπόν: “Ἄς πάω, νά δῶ
αὐτό τό παράδοξο θέαμα: γιατί
δέν καίγεται ἡ βάτος;”.

4 Ὅταν ὁ Κύριος εἶδε ὅτι ὁ
Μωυσῆς πλησίαζε γιά νά πα-
ρατηρήσει, τοῦ φώναξε μέσα
ἀπό τή βάτο: “Μωυσῆ, Μω-
υσῆ”.

Αὐτός ἀπάντησε: “Ὁρίστε”.

5 “Μή πλησιάσεις ἐδῶ”, εἶπε
ὁ Κύριος. «Βγάλε τά σανδάλιά
σου ἀπό τά πόδια σου, γιατί ὁ
τόπος ὅπου στέκεσαι εἶναι
τόπος ἅγιος.

6 “Ἐγώ”, τοῦ λέει, “εἶμαι ὁ
Θεός τῶν προγόνων σου, ὁ
Θεός τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Θεός τοῦ
Ἰσαάκ καί ὁ Θεός τοῦ Ἰακώβ”.
Τότε ὁ Μωυσῆς σκέπασε τό
πρόσωπό του, γιατί φοβόταν
νά κοιτάξει τό Θεό».(Ἔξοδος 3,
1-6).

Οἱ ὀρθολογιστές ὑποστηρί-
ζουν δύο ἐκδοχές: 1. Ἦταν ἕνα
φυτό. Σχηματίζει ρόδα, ἄνθη
καί ρόζ καρπούς. Ἀπό μακριά
φαίνεται σάν νά καίγεται. 2.
Ἦταν ἕνας θάμνος πού παρ-
άγει πτητική οὐσία καί ἡ ὁποία
ἀναφλέγεται. Ἔστω ὅτι τίς δεχ-
θοῦμε καί τίς δύο αὐτές
ἐκδοχές. Μένουν ὅμως ἀνα-
πάντητα ἐρωτήματα: Ἐπί 40
χρόνια ζεῖ ἐκεῖ ὁ Μωυσῆς.

Πρώτη φορά συνέβαινε; Πρώτη
φορά τό ἔβλεπε; Εἶναι πρωτο-
φανές φαινόμενο τότε. Κανένας
βοσκός δέν εἶδε οὔτε τότε οὔτε
καί τώρα τέτοιο περίεργο καί
παράδοξο φαινόμενο.
γ. Τό «σταμάτημα τοῦ ἡλίου»
(Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 10, 12-14).

12 «Τήν ἡμέρα πού ὁ Κύριος
παρέδωσε τούς Ἀμορραίους
στούς Ἰσραηλίτες, ὁ Ἰησοῦς
μπροστά σ' ὅλους προσευ-
χήθηκε στόν Κύριο καί φώνα-
ξε:

“Στάσου, ἥλιε, πάνω ἀπό τή
Γαβαών· κι ἐσύ, φεγγάρι, πάνω
ἀπό τήν κοιλάδα τῆς Αἰλών”.

13 Κι ὁ ἥλιος στάθηκε καί τό
φεγγάρι ἀκινητοποιήθηκε, ὡσ-
ότου ὁ λαός ἐκδικήθηκε τούς
ἐχθρούς του.

Πράγματι, ὁ ἥλιος στάθηκε
καταμεσῆς τοῦ οὐρανοῦ καί δέν
πήγαινε νά δύσει· κι αὐτό κρά-

τησε σχεδόν μιά μέρα. Αὐτά
εἶναι γραμμένα στό βιβλίο τῶν
Ἡρώων. 14 Ποτέ στό πα-
ρελθόν δέν εἶχε ὑπάρξει μέρα
σάν αὐτήν κι οὔτε ὑπῆρξε στό
μέλλον, πού ὁ Κύριος νά ὑπα-
κούσει σ' ἕνα ἄνθρωπο. Ἀλλά ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος πολεμοῦσε στό
πλευρό τῶν Ἰσραηλιτῶν».
(Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, 10, 12-14).

Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἤθελε
λίγο χρόνο ἀκόμη, γιά νά νική-
σει τούς ἐχθρούς του καί προσ-
ευχήθηκε στό Θεό νά σταμα-
τήσει τόν ἥλιο καί ἔτσι νά ἐπιμη-
κυνθεῖ ἡ ἡμέρα. Εἰρωνεία
πολλή δέχθηκε καί τό σημεῖο
αὐτό τῆς Ἁγ. Γραφῆς. Ἐν τού-
τοις ἔχουμε «ἐπαλήθευση»
αὐτοῦ τοῦ θαύματος μέ
σύγχρονους ἠλεκτρονικούς
ὑπολογιστές καί τά ἐπιστημο-
νικά ὄργανα ἀκριβείας τοῦ
Κέντρου Διαστημικῶν Ἐρευνῶν
στήν πολιτεία τοῦ Μαίρυλαντ

τῶν Η.Π.Α.[21] Ὁ δρ Φυσικός,
τ. Δ/ντής ἐρευνῶν Ε.ΚΕ.Φ.Ε.
«Δημόκριτος» ἔχει διαφορετική
ἄποψη στό ἄν «ἐπιβεβαιώθηκε
ποτέ» ἡ εἴδηση αὐτή καί γρά-
φει: «Σχετικά μέ τήν ἀκινητο-
ποίηση τοῦ ἥλιου ἀπό τόν
Ἰησοῦ τοῡ Ναυῆ …, κυκλοφορεῖ
ἀπό παλιά ἡ εἴδηση ὅτι ἐπιστή-
μονες τῆς ΝΑΣΑ, μελετώντας
τίς κινήσεις πλανητῶν στόν
ὑπολογιστή, ἀνακάλυψαν μία
χαμένη ἡμέρα στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος. Ἡ εἴδηση αὐτή,
ἡ ὁποία δέν ἐπιβεβαιώθηκε πο-
τέ, εἶναι δύσκολο νά γίνει ἀπο-
δεκτή˙ γιά νά κάνει κανείς τέ-
τοιο ὑπολογισμό, θά πρέπει νά
γνωρίζει τίς ἀκριβεῖς θέσεις τῶν
πλανητῶν πρίν καί μετά τό θαῦ-
μα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ,
πρᾶγμα ἀδύνατο» [22].

Καί διευκρινίζει ὁ ἴδιος παρα-
κάτω: «Τί ζητᾶμε ἀπό τήν ἐπι-

Λoγική, φυσικοὶ νόμοι καὶ θαύματα
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Π. Παλούκα, Ὀδοντιάτρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους
καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν
ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους

7ον
Ἡ ἐμπλοκὴ κληρκῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στὴν σκο-

πούμενη ἀπὸ τοὺς Σκοτεινοὺς Κύκλους τοῦ ἀδιαφανοῦς Παρασκηνί-
ου προσπάθεια γιὰ τὴν Ἔλευση τῆς παγκόσμιας θρησκείας εἶναι με-
γάλη. Μεγάλη σὲ βάθος καὶ ἔκταση. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ αὐτοὶ ἄνδρες
προωθοῦν αὐτὴν τὴν «πολιτική», εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τους,
εἴτε εἶναι μέλη τεκτονικῶν Στοῶν εἴτε ὄχι. Ἡ δὲ διάβρωση, ἡ ἀντιχρι-
στιανικὴ διάβρωση ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας καὶ μεγάλου μέρους

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ «ΓΡΑΝΑΖΙΑ» ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΥ;

Χρηστὸν ἀγαθὸν τε καὶ τα-
πεινόν, ἀγάπης ταμεῖον, καὶ
ἐλέους τὸν θησαυρόν,
κρουνὸν τῆς σοφίας, ἐκφάν-
τορα Πατέρων, τιμῶμεν ἐπα-
ξίως, τὸν Ἐπιφάνιον.

Συνεπληρώθησαν εἴκοσι καὶ
ὀκτὼ ἔτη ἀπὸ τῆς εἰς Κύριον
ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου καὶ
πολυσεβάστου Γέροντός μας π.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου,

τοῦ χρηστοῦ, ἀγαθοῦ τε καὶ τα-
πεινοῦ, ἀγάπης ταμείου, καὶ
ἐλέους θησαυροῦ, κρουνοῦ τῆς
σοφίας, τοῦ ἐκφάντορος τῶν
Ἁγίων Πατέρων, τοῦ ἀνυψω-
θέντος εἰς μέτρα τῶν Πατέρων,
τοῦ πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρός,
Διδασκάλου καὶ Γέροντος, τοῦ
ὁποίου σήμερον τελοῦμεν τὸ
ἱερὸν μνημόσυνον.

Εἰς τὰς ἡμέρας μας πολὺς γί-
νεται λόγος διὰ τὰς σχέσεις
ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ
τῶν αἱρετικῶν προτεσταντῶν
καὶ παπικῶν. Ἡ θαυμαστὴ καὶ
αὐθεντικὴ πατερικὴ πέννα τοῦ
Γέροντος διασφαλίζει εἰς τοὺς
εἰς αὐτὸν προστρέχοντας τὰς
ὀρθοδόξους, ἁγιοπνευματικάς
καὶ κρυσταλλίνους θέσεις, αἱ
ὁποῖαι καθορίζονται ὑπὸ τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἱερῶν
Κανόνων. Δεῦτε, ἀδελφοί, ἐκ
τῶν κειμένων τοῦ π. Ἐπιφανίου
νὰ λάβωμεν τὰς ὀρθοδόξους
καὶ σωστικάς θέσεις καὶ ἀπαν-
τήσεις.

α) Περὶ τῶν Προτεσταντῶν.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Ἀρχ/της π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος*
Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος Ἀεράκης

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ
ΦΑΝΤΑΖΟΤΑΝ, ὅτι Ὀρθόδοξος
Πατριάρχης καὶ μάλιστα τῆς Κων-
σταντινουπόλεως θὰ ἀποτολμοῦ-
σε ποτέ, νὰ ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΕΙ
πρὸς τὸν Ἀβάπτιστον μέγα Αἱρε-
σιάρχη Πάπα τῆς Ρώμης! ΔΥΣ-
ΤΥΧΩΣ, συνέβη καὶ αὐτὸ τὸ ἀπί-
θανο ἔγκλημα στὶς ἡμέρες μας,
σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδόξου κατὰ
Ἀνατολάς Ἐκκλησίας τοῦ θε-
ανθρώπου Σωτήρα μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ποὺ τὴν ἵδρυσε μὲ τὸ
Τίμιον, Πανάγιον καὶ Ζωήρη-
τον Αἷμα Του. Καὶ τὸ διέπραξε,
αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, σὲ βάρος τῆς
«ἀμωμήτου αὐτῆς Ἐκκλησίας
μας», ὁ ἀδίστακτος, καὶ κατὰ φη-
μισμὸν πλέον, ἀναφερόμενος
ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθο-
λομαῖος Ἀρχοντώνης. (Ἄπαγε
τῆς βλασφημίας).

Ὁ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡ-
ΧΟΝΤΩΝΗΣ ἀγνόησε, ΕΝΣΥΝ-
ΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΑ, τοὺς
πάντας, καὶ τοὺς ἀγνοεῖ εἰσέτι,

παρ’ ὅτι σύμπας ὁ Ὀρθόδοξος
κόσμος διαμαρτύρεται ἔντονα,
καὶ μὲ στεντόρειες φωνὲς καὶ
ἡρωικὲς ἐνέργειες καὶ πράξεις
τους, γιὰ τὸ θλιβερὸ κατάντημά
του, ἀλλὰ προσέτι, καὶ Πατριάρ-
χες, Ἀρχιεπίσκοποι, Ἐπίσκοποι,
Τίμιον Πρεσβυτέριον, καὶ ὁ Μο-
ναχισμὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ, ἔχουν ξεχωρίσει τὴν στάση
τους ἀπέναντι σ’ αὐτὸν τὸν ὑπό-
δικον αἱρέσεων Βαρθολομαῖον
Ἀρχοντώνη.

ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ, ὁ κ. Βαρθολομαῖ-
ος Ἀρχοντώνης, καὶ μὲ τὴν Ἀντί-
χριστη συμπεριφορά του, ἔναντι
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, καὶ
Ἀποστολικῆς, κατὰ Ἀνατολάς,
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τοῦ
Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, δὲν ἀκολούθησε τὴν
γενναία στάση ἔναντι τοῦ Παπι-
σμοῦ, τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ, ἀλλά, ὅλως ἐνσυνεί-
δητα, αὐτομόλησε, (ὢ τῆς ἀθλιό-

Ἐβλασφήμησεν ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως;

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ἐπ/μος Πρ/δρος Ι.Σ.Κ.Ε.

Ὁ κ. Μ. Κωνσταντίνου ἰσχυρίζεται ὅτι «οἱ Ἐκκλησίες παραμένουν χωρισμένες...
καὶ ἀπὸ τὶς νέες κοινωνικὲς συνθῆκες... ὅπως ἑτερόφυλοι - ὁμοφυλόφιλοι»!

Τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
συμφώνως πρὸς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον τὸν θαυματουργόν*. (Καὶ
μία ἀναφορὰ διὰ τὸ Συνοδικὸν Πνεῦμα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παΐσιον τὸν Ἁγιορείτην).

Κατὰ τὸν ἅγιο Νεκτάριο, Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως τὸν θαυματουργό,
τέσσερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα διακρίνουν τὶς Οἰκουμενικὲς Συν-
όδους ἀπὸ τὶς τοπικὲς καὶ ἐπαρχιακές. Τὰ τρία ἀπὸ αὐτὰ εἶναι κοινὰ
πρὸς τὶς τοπικὲς Συνόδους, ἐνῷ τὸ τέταρτο ἀποτελεῖ τὴν οὐσιώδη, συ-
στατικὴ καὶ ἰδιαίτερη διαφορὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀπὸ τὶς το-
πικὲς καὶ τὶς ἐπαρχιακές.

Τὸ πρῶτο χαρακτηριστικὸ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἶναι ὅτι συν-
έρχονται καὶ συγκαλοῦνται μὲ προσταγὲς Βασιλέων καὶ Αὐτοκρατόρων
καὶ ὄχι μὲ προσταγὴ ἑνὸς ποντίφηκος ποὺ κατέχει τὴν ὑψηλότερη θέ-

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
διὰ τὰς Οἰκουμενικὰς Συνόδους

Τοῦ π. Πασχάλη Γρίβα, πρεσβυτέρου

Ἡ αἵρεση εἶναι φοβερό ἁμάρτημα καί ὁδηγεῖ στήν καταστροφή, για-
τί ἁπλά ὁ αἱρετικός σπάνια μετανοεῖ καί ἀναγνωρίζει τίς κακοδοξίες
του. Μένει σταθερός σέ ὅσα διαστρεβλωτικά πιστεύει καί δέν πείθεται
οὔτε ἀπό τούς εἰδικούς πού ἑρμηνεύουν μέ ὀρθό τρόπο τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν Τίτο: «Αἱρετικόν
ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέ-
στραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος», δηλαδή
«αἱρετικό ἄνθρωπο πού ἐπιμένει νά δημιουργεῖ σκάνδαλα καί διαιρέ-
σεις στήν Ἐκκλησία, μολονότι τόν συμβούλευσες γιά πρώτη καί δεύ-
τερη φορά, παράτησέ τον καί ἀπόφευγέ τον. Γνώριζε ὅτι ἕνας τέτοιος

Ἀντιμετώπισις τῶν αἱρετικῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

2ον.-Τελευταῖον
Ἔρχομαι τώρα στὸν ἰσχύοντα ἀπὸ τὸ 1974 κυπριακὸ νόμο γιὰ

τὴν ἔκτρωση (ἄρθρο 169Α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα), ὁ ὁποῖος εἶναι
ἀντιγραφὴ τοῦ βρεττανικοῦ Abortion Act 1967, καὶ στὸ νομοσχέδιο
γιὰ τὴν ἔκτρωση, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντιγραφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐκτρω-
τικῆς νομοθεσίας τοῦ 1984 (ἄρθρο 304 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα). Ὅλοι
οἱ ἀνωτέρω νόμοι καὶ τὸ νομοσχέδιο ἐπιτρέπουν τὴν ἔκτρωση στὴν
περίπτωση ὑπάρξεως τῆς κακόφημης ψυχιατρικῆς ἔνδειξης, δη-
λαδὴ τῆς βλάβης τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῆς ἐγκύου (ἑλληνικὸς νόμος,
νομοσχέδιο), τῆς βλάβης τῆς πνευματικῆς ὑγείας της (βρεττανικὸς
νόμος), τῆς πνευματικῆς ἢ ψυχικῆς βλάβης της (κυπριακὸς νόμος).
Ὁ κίνδυνος τῆς ψυχικῆς βλάβης ἀπὸ τὴ συνέχιση τῆς ἐγκυμοσύνης
ἀπαιτεῖ τὴ βεβαίωση δύο ἰατρῶν (βρεττανικὸς καὶ κυπριακὸς νό-
μος) ἢ τὴ βεβαίωση ἑνὸς ἰατροῦ (ἑλληνικὸς νόμος καὶ νομοσχέδιο).
Ἡ ψυχιατρικὴ ἔνδειξη ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ δικαιολογήσει νομικὰ
ὅλες τὶς ἐκτρώσεις μέχρι καὶ τὸν ἔννατο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης,

Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

διὰ τὰς Ἐκτρώσεις
Γράφει ὁ Πατὴρ Σάββας Μιχαηλίδης,

Ἱερεύς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας Λεμεσοῦ Κύπρου

Προσετέθη καί ἡ Ἱ. Μ. Πατρῶν εἰς τὸν
ἀγῶνα κατά τῶν νέων θρησκευτικῶν καί
τῆς προπαγάνδας κατά τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Παραθέτομεν τμῆμα ἀπό τό
ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν τῆς 15ης
Νοεμβρίου 2017:

«Ἡ Γενική Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγματοποι-

ήθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Ἀνδρέου στίς 14 Νοεμβρίου 2017 ὑπό τήν
προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί στήν
ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δι-
δυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ.
Δαμασκηνός, ἀνέπτυξε τό θέμα «Μῦθοι καί
πραγματικότητες ἐπί τοῦ θέματος τῆς σχέ-
σεως Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐν ὄψει τῆς

Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως», ἐξέδωκε
τό παρακάτω ψήφισμα.

Τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πο-
λιτείας εἶναι πολυσήμαντο μέ βαθειές ρίζες
στό παρελθόν καί ποικίλες συνέπειες γιά τό
παρόν καί τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Δέν
νοεῖται στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα «χωρι-
σμός» Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, μέ τήν

ἔννοια καί μορφή, τῆς ἀποκοπῆς τοῦ Λαοῦ
ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του,
ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν
εὐεργετική παρουσία του στήν σύγχρονη
κοινωνία. Γνωρίζομε ὃτι ὑπάρχουν δυνά-
μεις, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν τόν «χωρισμό»
τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί μανιωδῶς
ἀγωνίζονται νά ἀποκόψουν μέ ποικίλα τε-
χνουργήματα τόν Λαό, ἀπό τίς πνευματικές

καί σωτήριες ρίζες του. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέ-
ποτε ἐζήτησε ἢ θά ζητήσῃ τέτοιο «χωρι-
σμό», τόν ὁποῖον οἱ ὑπηρετοῦντες τό πνεῦ-
μα τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως ἐπιθυμοῦν νά ἐπιβάλλουν, γιατί ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἱστορικά καί οὐσιαστικά, ἡ
μάνα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, μέ ὃ,τι αὐτό συνεπά-
γεται γιά τό παρόν καί τό μέλλον. Οὐδεμία
ἀπαίτηση ἢ ὁδηγία ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή

Ἓνωση ἢ τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφί-
σταται γιά τό καθορισμό τῶν σχέσεων
Ἐκκλησίας–Πολιτείας στήν Πατρίδα μας.
Αὐτό τό «ἐπιχείρημα» εἶναι ἐφεύρημα προ-
κειμένου νά πλανᾶται ὁ Ἑλληνικός Λαός,
ὣστε νά υἱοθετοῦνται πρακτικές, οἱ ὁποῖες
ἀντίκεινται στήν ὃλη ἱστορική καί πολιτιστι-
κή πορεία τῆς Χώρας μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

1. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῆς Μεταρρυθμίσεως (Προτεσταν-
τισμοῦ, 1517) τοῦ δεύτερου μετὰ τὴν Ἀναγέννηση (15ος αἰ.) ρήγμα-
τος στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη -τὸ τρίτο θὰ εἶναι ὁ Διαφωτισμὸς (17/18ο
αἰ.)- καταβλήθηκε προσπάθεια προβολῆς της στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνα-
τολή, ἀρχικὰ μὲ θετικὸ χαρακτήρα, γιὰ τὴν ἀλληλογνωριμία καὶ τὸν
διάλογο μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Αὐτὸ τὸν χαρακτήρα εἶχαν οἱ ἐπαφὲς
(1573-1581) τοῦ Λουθηρανισμοῦ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
(πατριάρχης Ἰερεμίας Β'). Ὁ ἀρχικὸς ὅμως εἰρηνικὸς διάλογος με-
ταστοιχειώθηκε τὸν 17ο αἰ. (οἰκουμ. Πατριάρχης ὁ τραγικὸς Κύριλ-
λος Α' ὁ Λούκαρης) σὲ προσπάθεια ἐκπροτεσταντισμοῦ τῆς Ὀρθο-
δοξίας, καὶ μάλιστα τῆς ἑλληνόφωνης, ἀπὸ τὸν Καλβινισμὸ καὶ τοὺς
ἐκπροσώπους του στὴν Πόλη. Ἔτσι καὶ ὁ διάλογος ἀπέτυχε, διότι
μὲ τὴ συναφθεῖσα ἀλληλογραφία διαπιστώθηκε ἡ ἀλλοτρίωση, πέ-
ρα ἀπὸ τὸν Παπισμὸ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, δηλαδὴ ὁλόκληρης
τῆς Δυτικῆς Χριστιανοσύνης. Ἐξ ἄλλου ἐπιχειρήθηκε ἡ πρώτη
οὐσιαστικὴ προσπάθεια διείσδυσης στὴν Ὀρθοδοξία καὶ παρου-

Ὁ Προτεσταντισμὸς εἰς τὸν ἑλληνικὸν
χῶρον χθὲς καὶ σήμερα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Μετὰ τὴν ἀπομάκρυσιν τοῦ προσκυνηταρίου ἀκολουθεῖ ἡ παρερμηνεία τῆς Πρὸς Ἐφεσίους

Τὸ ἱστολόγιον amen.gr, τὸ
ὁποῖον διαχειρίζεται ὁ διευ-
θυντὴς τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ
Πατριαρχείου Κων/λεως κ. Νι-
κόλαος Παπαχρήστου, τήν
25ην Νοεμβρίου ἐδημοσίευσεν
ἄρθρον τοῦ Κοσμήτορος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσα-
λονικῆς μὲ τίτλον «Ἡ συμφιλίω-
ση τῶν ἑτεροτήτων ὡς βάση
τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας».
Εἰς τὸ ἄρθρον αὐτὸ ὁ κ. Κων-
σταντίνου ἀποπειρᾶται νὰ
ἑρμηνεύση κείμενον τῆς Καινῆς
Διαθήκης καὶ συγκεκριμένως τὸ
ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα τῆς
ΙΓ΄ Κυριακῆς του Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ. Ἡ ἀστοχία τῆς ἑρμηνεί-
ας του εἴτε ὀφείλεται εἰς τὸ γε-
γονὸς ὅτι δὲν τὴν κατέχει,
καθὼς ἡ ἐνασχόλησίς του εἶναι
περὶ τὴν Παλαιάν, εἴτε, σύνηθες
διὰ Καθηγητήν, τὸ κείμενον δὲν
προέρχεται ἀπὸ τὴν γραφίδα
του, ἀλλὰ ἡ πατρότης τοῦ κειμέ-
νου πρέπει νὰ ἀποδοθῆ εἰς κά-
ποιον φοιτητήν του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἱ. Μ. Πατρῶν: Ἀντορθόδοξοι, Ἀντιπαιδαγωγικαὶ καὶ Ἀντισυνταγματικαὶ αἱ ἀλλαγαί εἰς τὴν παιδείαν

• Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ καί τά
συλλείτουργα τῶν ἡμε-
ρῶν μας. Γράφει ὁ κ. Φώ-
της Μιχαήλ, ἰατρός. Σελ. 3

• Ἡ σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν
ἀγαθῶν ἔργων. Σελ. 6

• Εἰς δεινὴν θέσιν τὸ Πατριαρ-
χεῖον Ἱεροσολύμων. Σελ. 8

• Σεβ. Καλαβρύτων: «Φεύγω,
συγχωρῆστε με». Τοῦ κ. Νί-
κου Κυριαζῆ. Σελ. 8

• Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγα-
ρίας ἀνεγνώρισε τούς
σχισματικούς Σκοπια-
νούς! Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 22αν Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙᾼ

Ἡ ζωή καὶ τὸ ἔργον τοῦ Μητροπολίτου
Σισανίου Πολυκάρπου Λιώση (†)

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως, ἡ
Ἱ. Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τήν Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου
2017 καί μεταξύ ἄλλων ἀπεφάσισε τήν διακήρυξιν τῆς ἁγιότη-
τος τοῦ Γέροντος Ἰακώβου (Τσαλίκη) διά τῆς ἁγιοκατατάξεως
αὐτοῦ εἰς τάς ἐπισήμους δέλτους. Τό συνοδικόν ἀνακοινωθέν
ἀναφέρει ὅτι «ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖ-
σα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό
Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν Ἀρχι-
μανδρίτην Ἰάκωβον Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς Ἀσίας,
Ἡγούμενον τῆς ἐν Β. Εὐβοίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ
Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρισθείσης διά τήν 22αν Νοεμ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ Ὅσιος Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης,
Ὁ ἀσκητὴς καὶ Καθηγούμενος

τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ, τῆς Εὐβοίας
Γράφει ὁ Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ὁ κ. Μ. Κωνσταντίνου ὁμιλητὴς εἰς τὴν λέσχην τῶν Ρόταρυ!


